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Regiony opisane w przewodniku: 
(zob. mapa okładkowa)

n San Francisco i okolice s. 111
∑ Sacramento i Sierra Nevada s. 181
± Central Coast s. 217
∏ Los Angeles i część południowa s. 245
∫ Wyżyna Kolorado s. 303
æ Arizona s. 389
ø Nowy Meksyk s. 425

USA
 część południowo- 

-zachodnia
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aaa
Yosemite
Przemierzając 1300 km szlaków 
w samym sercu Sierra Nevada, 
zanurzamy się w parku narodowym, 
w którym zobaczymy polodowcowe 
doliny, ostre szczyty, niezwykłe 
wodospady i gigantyczne sekwoje 
świadczące o bezgranicznej 
wielkości natury. Zob. s. 191.

aaa
San Francisco 

i Alcatraz
Aby podziwiać San Francisco, 

„miasto-szachownicę”, późnym 
popołudniem wybierzmy się na 

wycieczkę na wyspę Alcatraz, na 
której znajduje się najsłynniejszy 

zakład karny na świecie. Zob. s. 112.
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aaa
Big Sur jadąc 
Highway 1
Region Big Sur odkrywamy, 
podróżując wzdłuż jednej 
z symbolicznych dla Ameryki road 
trips. Sąsiadująca z Pacyfikiem droga 
od Carmel po San Simeon zapewnia 
wyjątkowe widoki. Zob. s. 232.

aaa
LACMA w Los Angeles

Jedno z najważniejszych muzeów 
w Stanach Zjednoczonych słynie 

z bogatych i eklektycznych zbiorów. 
Zob. s. 263.

aaa
Dolina Śmierci
Ogromna pustynia Doliny Śmierci, 
słynąca z księżycowych pejzaży, pól 
skrystalizowanej soli i ekstremalnych 
temperatur latem, pokrywa się 
kwiatami w czasie krótkich opadów 
deszczu. Zob. s. 209.
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W skrócie:  Przemierzając 
proponowaną trasę o długości 
2000 km, odkrywamy cały Golden 
State.

PROPONOWANE TRASY 

Point Reyes National Seashore
© Zack Frank / Stock.adobe.com

Alcatraz 
© f11photo / Stock.adobe.com

Kalifornia 
w dwa tygodnie

Ocean
Spokojny

PN Sekwoi

  å Dzień 1. do 3. San 
Francisco
Miasto urzeka wyjątkową atmosferą 
(s. 112). Zwiedzamy poszczególne 
dzielnice, w tym drugi co do wielkości 
Chinatown w kraju (s. 124), nabrzeża 
i zatokę z wyspą, na której znajduje 
się więzienie Alcatraz (s. 129). 
Wybierzmy się na przejażdżkę cable 
car, spacer po Golden Gate Park 
(s. 140) i tamtejszych muzeach. 
Następnie przemieszczamy się 
wzdłuż oceanu (s. 135) – od Palace 
of the Legion of Honor aż do Golden 
Gate Bridge, który pokonujemy 
pieszo lub rowerem.

  å Dzień 4. Marin County
Po drugiej stronie mostu, za uroczym 
miasteczkiem Sausalito (s. 169), czeka 
nas spotkanie z dziką przyrodą w Muir 
Woods (s. 170) i Point Reyes National 
Seashore (s. 171).

En bref : xxxxx.
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Park Narodowy Sekwoi 
© fertatay / Stock.adobe.com

  å Dzień 5. i 6. Yosemite 
National Park
Wędrówki po polodowcowej dolinie 
Yosemite (s. 191).

  å Dzień 7. i 8. Kings 
Canyon i Park Narodowy 
Sekwoi 
Dwa sąsiadujące ze sobą parki 
skrywają 1230 km szlaków 
biegnących pośród największych 
drzew świata i szczytów 
przekraczających 4000 m n.p.m. 
(s. 203).

  å Dzień 9. do 11. Los 
Angeles
Początkowo onieśmielające Miasto 
Aniołów bez wątpienia zasługuje na 
nasza uwagę: Getty Center (s. 268) 
i LACMA (s. 263), studia Hollywood 
(s. 257) i inne legendarne miejsca 
stolicy światowego kina, architektura 

downtown (s. 247), wycieczka do 
Santa Monica (s. 265) i Venice 
(s. 268).

  å Dzień 12. do 15. Central 
Coast
Jedziemy wzdłuż wybrzeża 
zachwycającą drogą Highway 1 
(s. 232). Zatrzymujemy się w Santa 
Barbara (s. 238), przy bajkowym 
Hearst Castle w San Simeon (s. 234), 
zwiedzamy Carmel Mission (s. 229), 
a następnie kierujemy się w stronę 
Monterey i tamtejszego akwarium 
(s. 227). Robimy przystanek w Santa 
Cruz, stolicy surfingu (s. 218), a na 
końcu zwiedzamy Big Sur (s. 232).

Warto wiedzieć: w zależności od 
preferencji i kondycji fizycznej 
stawiajmy na wędrówki po parkach 
i korzystajmy z różnych ofert 
przygotowanych przez poszczególne 
miasta. Podróżując z dziećmi, 
wybierzmy się do Disneyland Resort 
w okolicach Los Angeles.
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Telefonowanie
Aby zadzwonić z Polski do USA, 
wybieramy 00 + 1 + 10-cyfrowy 
numer abonenta (zob. również s. 45). 
Dzwoniąc z komórki, zamiast 00 na 
początku wybieramy znak „+”. 

Formalności

PASZPORT I WIZA

Aby wjechać na terytorium 
Stanów Zjednoczonych, koniecz-
ne jest posiadanie wizy i ważnego 
biometrycznego paszportu. W razie 
wątpliwości zwróćmy się do amery-
kańskiej placówki dyplomatycznej 
lub do urzędu paszportowego. 
Wizę można uzyskać w ambasadzie 
w Warszawie lub w krakowskim 
konsulacie po spełnieniu odpowied-
nich formalności (m.in. uzupełnieniu 
wniosku wizowego i dokumentów 
wskazujących na cel podróży, zało-
żeniu profilu na portalu ambasady 
i spotkaniu z konsulem). Dla chcących 
odwiedzić ten kraj w celach tury-
stycznych konieczna jest tzw. wiza 
nieimigracyjna. Zezwolenie takie 
określa dopuszczalną liczbę wjazdów 
na teren USA (jeden lub więcej) i ma 
termin ważności. Zaleca się złożenie 
wniosku przynajmniej na trzy miesią-
ce przed planowaną podróżą, ale im 
wcześniej się to uczyni, tym lepiej. 
Dla bezpieczeństwa warto kupić bilet 
lotniczy i dokonywać rezerwacji (np. 
hoteli) dopiero po uzyskaniu wizy. 
Szczegółowe informacje dla osób 
ubiegających się o nią można znaleźć 
na stronie www.ustraveldocs.com/
pl_pl/pl-steps.asp.
Odprawa imigracyjna – Po przybyciu 
na terytorium Stanów Zjednoczonych 
każdy podróżny odbywa rozmowę 
z urzędnikiem imigracyjnym, w czasie 
której musi odpowiedzieć na kilka 
pytań (powód podróży, planowany 
okres pobytu itd.).

Pogoda
W każdym mieście i parku panuje 
zupełnie inny klimat. Pogodę spraw-
dzajmy zgodnie z datami i celami 
naszej podróży. Na przykład Las 
Vegas i Dolinę Śmierci najprzyjemniej 
zwiedza się wiosną; za to w Yosemite 
w tym okresie może zalegać jeszcze 
śnieg. Parki południowego zachodu 
(Arizona, Utah, Kolorado) są oblega-
ne od połowy maja. Najlepiej więc 
wybrać się tam na przełomie kwietnia 
i maja: poranki i wieczory będą chłod-
ne, ale mamy szansę podziwiać te 
miejsca w samotności. 

Przydatne adresy

PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE

Ambasada Stanów Zjednoczonych 
w Warszawie – Aleje Ujazdowskie 
29/31, 00-540 Warszawa, t +48 22 
504 200, https://pl.usembassy.gov/pl/.
Konsulat USA w Krakowie – ul. 
Stolarska 9, 31-043 Kraków, t +48 
12 424 5100, https://pl.usembassy.
gov/pl/.

INTERNET/TELEFONOWANIE

Strony internetowe
https://pl.usembassy.gov/pl/ – 
oficjalna strona ambasady i konsulatu 
USA w Polsce.
www.citysearch.com/world – 
propozycje hoteli, restauracji i rozry-
wek w głównych miastach USA.
www.nps.gov – opisy wszystkich 
parków narodowych.
www.parks.ca.gov – portal parków 
stanowych w Kalifornii.
www.roadtrippers.com – pozwala 
zaplanować road trip przez USA – 
zawiera sugestie miejsc do zwiedze-
nia, opis dróg widokowych i miejsc, 
w których można spędzić noc.

Przed wyjazdem
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w ostatecznym uznaniu tej kultury za 
część dziedzictwa narodowego. 

W STRONĘ POWOLNEGO 
ODRODZENIA

6,7  mln Indian stanowi dziś jedy-
nie 2% populacji całych Stanów 
Zjednoczonych (w Nowym Meksyku 
jest to prawie 10,9%, a w Arizonie 
5,3%). Choć widać postęp, ich śred-
nia długość życia nie przekracza 50 
lat. Około połowa z nich mieszka 
w rezerwatach, głównie na zachód 
od Missisipi. W sposób niezależny 
zarządzają nimi władze plemienne, 
mają swoją policję i starają się stwo-
rzyć własną gospodarkę opierającą 
się na turystyce (parki, kompleksy 
hotelowe, usługi), hazardzie (rezer-
waty mają prawo otwierać kasyna) 
i surowcach kopalnianych. Niestety 
bezrobocie (sięgające często 50%), 
niewystarczający poziom edukacji 
(jedynie 2,1% Indian decyduje się na 
studia wyższe, podczas gdy średnia 
krajowa to 7,6%), alkoholizm i narko-
tyki sprawiają, że wiele wiosek tkwi 
w biedzie. Z drugiej strony nieudana 
integracja w miastach i ruch odnowy 
tradycji popularny wśród nowych 
pokoleń powodują, że młodzi wraca-
ją do rezerwatów. Reforma systemu 
szkolnictwa dla indiańskich dzieci, 
promocja sztuki i literatury (powoli 
pojawiają się propozycje nauczania 

Demografia
Stanem o największej ilości mieszkań-
ców w południowo-zachodniej części 
USA jest Kalifornia (prawie 39,5 mln 
mieszkańców w 2018 r.).
Przez długi czas uznawane za eldo-
rado dla Europejczyków, Stany 
Zjednoczone wciąż przyciągają 
nowych przybyszów. Liczba imigran-
tów stale rośnie. Tendencja utrzy-
muje się pomimo zaostrzenia prawa 
i wzmocnienia granicy z Meksykiem. 

Indianie
Podróżowanie po czerwonych 
ziemiach w okolicach Santa Fe 
i Phoenix, a nawet po głębokich 
kanionach Kolorado, to odkrywanie 
ziem indiańskich. Trudno nie zauwa-
żyć, z jak wielkimi sprzecznościami 
muszą się zmierzyć współczesne 
plemiona – z jednej strony pokusy 
American way of life, z drugiej przeko-
nanie o konieczności kontynuowania 
tradycji i podtrzymywania pamięci 
o przodkach.
Zagubione w górach mobile homes 
stoją obok tradycyjnych hoganów. 
Szczegółowe opisy dawnych rytuałów 
i możliwość ich odtwarzania z pewno-
ścią przyczyniły się do sukcesu tury-
stycznego regionu zamieszkiwanego 
przez Nawahów. Pomogły zwłaszcza 

Amerykanie
Jeżeli jest na świecie jakiś region, który najlepiej obrazuje znaczenie terminu 
melting pot, to na pewno jest to zachodnia część USA, w której żyje niewia-
rygodna ilość mniejszości narodowych. Aby się o tym przekonać, wystarczy 
przemierzyć poszczególne dzielnice San Francisco. Ten demograficzny tygiel 
musiał poradzić sobie ze skomplikowaną sytuacją historyczną ukształto-
waną przez niewolnictwo, losy Indian, ale również wielkie fale imigracji, 
głównie z Meksyku. 
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Odkrywanie 
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Zobacz koniecznie

Warto odwiedzić

Godne uwagi

Inne miejsce opisane w przewodniku

Początek trasy
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OCEAN
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San Francisco
aaa
Ponad 884 000 mieszkańców – prawie 8,5 mln mieszkańców w Bay Area

San Francisco, położone nad brzegiem Pacyfiku, na skraju półwyspu 
z a my k aj ące g o o g r o m n ą z at o kę, z n a n e j e s t p r z e d e ws z ys t k i m 
z  zachwycających pejzaży i  oceanicznego klimatu, który sprawia, że 
metropolię często spowija słynna mgła, a lata są chłodne. Czwarte co do 
wielkości miasto Kalifornii, uważane jest za kulturalną stolicę zachodniego 
wybrzeża i najbardziej tolerancyjne miasto w USA. Lubiane jest za historię 
przypominającą epopeję, panującą tu atmosferę wolności, zróżnicowaną 
rzeźbę terenu (strome wzgórza), skrzypienie tutejszych cable cars (tram-
waje linowe, które z mozołem pokonują wzgórza), elegancję i urok starych 
wiktoriańskich kamienic oraz kulturową mieszankę poszczególnych dzielnic.

y INFORMACJE PRAKTYCZNE S. 145 

i INFORMACJA TURYSTYCZNA
San Francisco Convention & Visitors Bureau – 900 Market St. (Plan II B3), 
róg Market St. i Powell St., w podziemiach  - t (415) 391 2000 - www.sanfrancis-
co.travel - pn.–pt. 9.00–17.00, weekend i święta 9.00–15.00 - zamkn. w nd. XI–IV, 
1 I, Święto Dziękczynienia i 25 XII. Personel posługuje się wieloma językami, 
bezpłatne informacje i plany we wszystkich językach, materiały turystyczne 
i reklamowe. Przez internet dostępny jest repertuar wydarzeń kulturalnych 
oraz możliwość rezerwacji.

Ñ POŁOŻENIE
Mapa regionu AB2 (s. 110), plan miasta (s. 116–117). San Francisco znajduje 
się 395 mil (635 km) na północ od Los Angeles. Miasto ciągnie się na północ 
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a NOE VALLEY Plan I CD4

Ñ Na zwiedzanie przeznaczmy ok. godz. Jedziemy linią J. Z Castro District podążamy 
w górę Castro St., do 24th St., która schodzi do Noe Valley.
Noe Valley jest dzielnicą mieszkaniową, która zachowała wiejski urok. Jej główną 
osią jest 24th Street (CD4) – po obu stronach wznoszą się piękne domy, bujne 
ogrody i uliczki tak strome, że aż kręci się w głowie.

aa Twin Peaks C4
Autobus 37 lub linie K, L, M i autobus 36.
Jeżeli chcemy objąć miasto jednym spojrzeniem, wybierzmy się na szczyt tych 
bliźniaczych wzgórz, wznoszących się na wysokość 300 m n.p.m., na południowy 
wschód od Castro District i Noe Valley. Ze wzgórz rozciąga się piękna panora-
maaaa na całe San Francisco i zatokę.

Mural w Mission District
© Julien Hautcoeur / Shutterstock.com

1

TRANSPORT

Z lotniska
San Francisco International 
Airport (SFO) – Nad zatoką, 14 mil 
na południe od miasta, drogą Hwy 
101, www.flysfo.com.
Pociągiem – Lotnisko jest połączo-
ne z San Francisco linią sieci BART 
(Bay Area Rapid Transit), której przy-
stanek znajduje się przy termina-
lu międzynarodowym. Terminale 
połączone są między sobą bezpłat-
ną linią AirTrain. Bilet do Downtown 
kosztuje 8,95 USD, przejazd trwa 30 
min, odjazdy co 15–20 min, do 23.50.
Autobusem – Lotnisko obsługi-
wane jest przez linie autobusowe 
SamTrans, „292 North” (1 godz., 

2,25 USD) i ekspres „KX North” 
(40 min; 5 USD), które zatrzymują się 
na przystankach Transbay Terminal, 
425 Mission St., pomiędzy 1st St. 
a Fremont St., oraz na rogu Mission 
St. i 5th St. (co godz.).
Autobusy prywatne – Szybsze 
prywatne autobusy (shuttles) 
zapewniają połączenia z różnymi 
hotelami za cenę ok. 15–20 USD. 
Firm świadczących takie usługi 
jest wiele, ceny są konkurencyjne, 
więc śmiało wybierajmy spośród 
pojazdów znajdujących się już przy 
lotnisku (zwłaszcza wieczorem). Na 
drogę powrotną zaopatrzmy się 
w kupony promocyjne dostępne 
we wszystkich magazynach rekla-
mowych (lub wydrukujmy je bezpo-
średnio ze stron internetowych). 

y SAN FRANCISCO – INFORMACJE PRAKTYCZNE 
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